
 

Utbildade lärares grund-
kompetens 

Uppfattningar bland yrkesverksamma lärare  

 

 

Marielle Ågren 
 
VT 2011 
Examensarbete 
Handledare: Gunnar Lindström



Ågren, Marielle (2013) Utbildade lärares grundkompetens: Uppfattningar bland 
yrkesverksamma lärare. Examensarbete 15 Hp Pedagogiska institutionen. Umeå 
universitet. 
 

Abstrakt 

Skolan har genomgått ett flertal förändringar under 2000-talet och en av dessa är regering-

ens krav på en grundkompetens som de utbildade lärarna, samt de som utbildar sig till lära-

re, ska ha. Syftet med denna studie var att undersöka hur utbildade och yrkesverksamma 

lärare uppfattar detta krav, vilka kompetenser som anses vara viktiga att ha inom läraryrket 

och om de ansåg att regeringens krav på en grundkompetens var relevant för dem. För att 

få svar på dessa frågor intervjuades fem utbildade och yrkesverksamma lärare. Resultaten 

visar att grundkompetensen överensstämmer med de kompetenser informanterna redan be-

sitter. Förutom grundkompetensen anser informanterna att det är viktigt att ha pedagogisk 

kompetens, kompetens i mångfald och digital kompetens. Informanterna anser att delkom-

petenserna är relevanta men att det kan bli svårt att bedöma detta kriterium då det saknas 

tydliga riktlinjer i propositionen En förnyad lärarutbildning. 
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INLEDNING 

Grunden i denna studie är de förändringar som skolan genomgått under 2000-talet, 

bland annat lärarlyftet (Regeringskansliet, 2007), nya lärarexamina (Högskoleverket, 

2012) samt en förstärkning av lärarutbildningens vetenskapliga grund. Målet med för-

ändringarna var att öka konkurrenskraften på världsmarknaden, eftersom andra länder 

varit mer framförhållande i relationen mellan lärarutbildning och forskning. Föränd-

ringarna skulle leda till en ökad tillväxt och skapa fler sysselsättningar för landets be-

folkning (Prop 1999/2000:135).  

 

I denna studie tar jag ett brett grepp och kartlägger och analyserar uppfattningar om, 

för undervisningsyrket, relevanta kompetenser som, till viss del nämns i propositionen 

En förnyad lärarutbildning (Prop 1999/2000:135). I studien får olika typer av lärare 

komma till tals: gymnasielärare, lärare i vuxenutbildningen och universitetslärare. Det-

ta eftersom alla lärare, oavsett var eller på vilken nivå de undervisar, har kompetenser 

som är relevanta för undervisningsyrket.  

 

Eftersom begreppet lärarkompetens är väldigt omfångsrikt, är ett sätt att närma sig det-

ta komplexa begrepp att utgå från propositionen En förnyad lärarutbildnings (Prop 

1999/2000:135) diskussion om grundkompetens. Även om denna proposition riktar sig 

till grundskola och gymnasium, anser jag att den innehåller en bra diskussion kring 

begreppet lärarkompetens. I propositionen förklaras det att den som utbildar sig till lä-

rare ska tillgodogöra sig en grundkompetens. Denna består i sin tur av sju delkompe-

tenser: kognitiv-, kulturell-, kommunikativ-, kreativ-, kritisk-, social- och didaktisk 

kompetens (Prop 1999/2000:135). 

 

Tanken med denna studie är att bidra med ny kunskap om uppfattningar bland lärare, 

på olika nivåer, om undervisningsyrkets relevanta kompetenser. 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna studie är att undersöka uppfattningar bland utbildade lärare, som un-

dervisar ungdomar och vuxna, om begreppet lärarkompetens. 
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Hur uppfattar lärare kravet på en grundkompetens i förhållande till de kompetenser de 

redan har? 

 

Vilka kompetenser anser lärare är viktiga att ha i sitt yrke, det vill säga i exempelvis 

undervisningssituationer? 

 

Är delkompetenserna som uttrycks i propositionen En förnyad lärarutbildning, rele-

vanta för lärarna, och i så fall på vilket sätt?  

 

TEORETISK BAKGRUND 

Förförståelse 

Eftersom jag i denna uppsats valt att använda en hermeneutisk metod är det viktigt att 

ta hänsyn till den förförståelse jag bär med mig. Enligt Patel & Davidson (2003) bör 

förförståelsen ses som en positiv erfarenhet som författaren har användning för när re-

sultaten ska tolkas och förstås. Det är först när författaren skiftar mellan att se delarna 

och helheten som en djupare förståelse för informanterna och deras tankar kan uppnås. 

Den förförståelse jag bär med mig kommer främst från den tid då jag själv varit elev. 

Att en lärare förväntas ha god ämneskompetens och förmågan att förmedla denna till 

eleverna, det vill säga didaktisk kompetens, har jag tagit för givet. Att lärare däremot 

haft fler kompetenser har jag inte funderat något nämnvärt över, åtminstone inte förrän 

denna uppsats skulle skrivas. Min förförståelse har, trots avsaknaden av bredare kun-

skap, varit till hjälp för att förstå de grunder som behövs för att vara en yrkesverksam 

lärare idag, men även i utformandet av intervjuguide, tolkning och analys av resultaten 

eftersom jag lättare kunnat se en röd tråd, än om jag inte haft någon förförståelse. 

 

Kompetens 

Begreppet kompetens kan tolkas på flera sätt, men den vanligaste tolkningen är yrkes-

kunnande. Yrkeskunnande kan handla om både en formell och reell kompetens och 

skillnaderna mellan dessa är att en formell kompetens uppnåtts genom utbildning me-

dan en reell kompetens tillhandahållits genom faktisk erfarenhet (Ranagården, 2009). I 

sin bok Att finna balanser skriver Kernell (2002) att begreppet ”kan uttryckas som re-

lationen mellan en människas kvaliteter och den speciella miljö hon befinner sig i” (s. 
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103). Med andra ord handlar kompetens inte bara om vad en person kan, utan att den 

miljö personen vistas i bestämmer vilka förutsättningar den har. Begreppet beskrivs 

även som förbindelsen mellan person och miljö, det vill säga personens karaktärsdrag, 

kunskap, egenskaper och förmågor i jämförelse med yttre förhållanden och förhopp-

ningar. Med andra ord beskrivs kompetens som ett delat begrepp, där båda delar är 

lika viktiga för dess innebörd (Kernell, 2002). 

 

Lärarkompetens 

Begreppet lärarkompetens kan beskrivas som att läraren har kunskaper och kunnighet i 

bland annat det ämnesområde som denne valt att undervisa, samt vilken metod som 

passar bäst i undervisningen (Maltén, 1995). Enligt Maltén (1995) anses det mest be-

tydelsefulla i lärarkompetensen handla om att läraren har förmågan att främja inlär-

ning hos de studerande, det vill säga att få dem att vilja lära sig och bästa sättet för att 

åstadkomma detta. Samtidigt som begreppet lärarkompetens kan te sig rätt enkelt, 

fortsätter Maltén (1995) sin beskrivning med att lärarkompetens skulle kunna ses som 

ett samlingsbegrepp för flera olika kompetenser. De kompetenser som enligt honom 

ingår i begreppet lärarkompetens är: fördjupad ämneskunskap, pedago-

gisk/psykologisk kunskap, allmändidaktisk kunskap, ämnesdidaktisk kunskap och 

praktisk erfarenhet. Även i propositionen En förnyad lärarutbildning (Prop 

1999/2000:135) beskrivs lärarkompetensen som ett samlingsbegrepp för flera olika 

kompetenser. Samlingsbegreppet beskrivs i propositionen som en grundkompetens, 

vars mål är att utgöra en grund för samarbete mellan lärare men också förmågan att 

kunna möta övriga elever som befinner sig inom skolan, det vill säga även de elever 

som inte deltar i lärarens undervisning (Prop 1999/2000:135). 

 

Vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningen, eller Komvux, är en utbildning som samtliga kommuner är tvung-

na att tillhandahålla (Skolverket, 2012). Det huvudsakliga målet är att den som stude-

rar ska förbättra sin position på arbetsmarknaden och i privatlivet. För att uppnå detta 

erbjuds vuxna en möjlighet att förbättra sina kunskaper och sin kompetens genom ut-

bildningens två olika nivåer, grundläggande och gymnasial. Studenten kan alltså 
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komplettera sina kunskaper från både grundskola och gymnasium, för att exempelvis 

studera vidare på högskola eller universitet (Studentum, 2013). 

 

Tidigare forskning 

Begreppet lärarkompetens har många olika tolkningar. Grunden till  detta är diskus-

sionen om lärare som en kompetent och professionell yrkeskategori. Denna diskussion 

utvecklades mellan 80- och 90- talet och har än idag olika innebörder, beroende på 

författare. I sin studie skriver Lena Sjöberg (2010) att detta till stor del beror på lärar-

utbildningens reformering, utbildningspolitiska styrdokument och skolan i allmänhet. I 

sin studie skriver hon att yrkesstatus i normala fall hänger ihop med uttryckliga krav 

som lärarna inte når upp till. Några av dessa krav är bland annat självbestämmanderätt, 

inflytande och att självständigt få bestämma över vem som har rätt att arbeta som lära-

re. Diskussionen om lärarkompetens har fortsatt och forskning i ämnet handlar bland 

annat om förnyelse inom skolan, och då framförallt inom lärarutbildningen. När denna 

förnyelse sker menar Claesson och Hultberg (2006) att skolan använder sig av en or-

ganisatorisk utgångspunkt. Enligt dem är detta fel eftersom det leder till att lärarut-

bildningen får en ny form, men inte ett nytt innehåll. Förändringens fokus bör i själva 

verket ligga på ett nytt innehåll som i sin tur kan leda till nya möjligheter och föränd-

ring av skolan. 

 

I sin studie diskuterar Giota (2006) om lärarnas svårigheter med att fastställa och be-

döma elevers motivation och kompetens, i jämförelse med elevernas egna bedömning-

ar. I studien lyfter Giota (2006) fram begreppen social och kognitiv kompetens, vilka 

även nämns i propositionen En förnyad lärarutbildning (Prop 1999/2000:135). Hon 

påpekar vikten av att både lärare och elever besitter dessa kompetenser eftersom de 

kan vara avgörande vid betygssättningen. Samtidigt skriver Brante (2002) att proposi-

tionen En förnyad lärarutbildning (Prop 1999/2000:135) skulle kunna användas för att 

skapa en bättre relation mellan lärare och elev, eftersom lärare skulle utbildas till att 

bli mer öppna för förändring och utveckling. Samtidigt menar Lindqvist (2010) att lä-

rarnas kompetens ofta tolkas som någonting komplext, att det är omfångsrikt och att 

det därmed kan beskrivas på flera olika nivåer. Han beskriver vidare att begreppet 
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grundkompetens  kan ses som att undervisningen och lärandet i skolan grundar sig på 

relationen mellan elev och lärare, vilket i sin tur påverkar utbildningen i sin helhet.  

 

Jönsson och Rubinstein Reich (2006) diskuterar de svårigheter som invandrade lärare 

har när det kommer till att få jobb inom den svenska skolan. Studien visar att invand-

rade lärare har svårare att få jobb trots att de varit mer kvalificerade för jobbet än 

svenskfödda lärare. Författarna menar att eftersom världen blir mer och mer globalise-

rad kommer efterfrågan på kulturell kompetens och flerspråkighet att öka och bli vik-

tigare, vilket innebär att lärare med varierad bakgrund kommer att behövas.  Även 

Lassenius (2011) har diskuterat hur denna globalisering kan komma att påverka lärare 

och lärarkompetensen. I sin studie påpekar hon att det kommer "att vara både nödvän-

digt men även berikande för lärarna att öka sin förståelse för olika minoriteter och ut-

veckla sin lärarkompetens så att den även omfattar ett interkulturellt perspektiv" (s. 

50). 

 

I sin rapport Samhällsuppdraget, yrkesutövandet och vetenskapliggörandet skriver 

Anita Eriksson (2003) att grundkompetensen är något som alla studenter på lärarut-

bildningen ska utveckla genom det allmänna utbildningsområdet. Den gemensamma 

grundkompetensen har delats in i tre områden som hon säger bör tolkas tillsammans 

eftersom de är beroende av varandra. De tre områdena är; samhällsuppdraget, yrkesut-

övandet och vetenskapliggörandet. Samhällsuppdraget innefattar de tre begreppen 

fostran, utbildning och verksamhetsutveckling. Eriksson (2003) beskriver utbildnings-

uppdraget som att en lärare ska vara kompetent nog för att kunna undervisa sina stu-

denter, oberoende av ålder. Fostransuppdraget handlar om att lärare utbildar sina stu-

denter efter samhällets värdegrund och dess grundläggande värderingar. Lärarkompe-

tensen beskrivs som att läraren har kännedom om hur barn och ungdomar socialiseras 

in i samhället, men även vilken betydelse skolan har för detta. Verksamhetsutveckling 

innebär att läraren har den kompetens som behövs för att starta och fullfölja en föränd-

ring i sitt arbete, vilket innebär att läraren strävar framåt och hjälper till med föränd-

ringar i skolan (Eriksson, 2003). Samtidigt menar författaren att detta kan ses som en 

del av den gemensamma kompetensen, men även som en egen kompetens. Hon påpe-

kar dock att den beskrivs i den integrerade och förnyade utbildningsplanen som en del 
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av den gemensamma kompetensen, medan det i propositionen om En förnyad lärarut-

bildning (Prop 1999/2000:135) inte inkluderas som en del av det allmänna utbild-

ningsområdet. I propositionen står att den hellre ska åstadkommas genom studentens 

val av inriktning eller specialisering. Yrkesutövandet handlar om den kunskap som lä-

raren bör ha för att kunna utföra sin yrkesroll på bästa sätt. Det som åsyftas är pedago-

giskt och didaktiskt kunnande, men även yrkesfärdighet och praktisk kunskap (Eriks-

son, 2003). Vetenskapliggörandet är det sista delområdet och Eriksson (2003) skriver 

att den gemensamma lärarkompetensen handlar om att läraren, genom ett kritiskt för-

hållningssätt, bör kunna påbörja och fullfölja utvecklingsarbete som grundar sig  i ve-

tenskapliga tillvägagångssätt. I Erikssons (2003) rapport beskrivs den gemensamma 

kompetensen som att läraren utformar ett vetenskapligt synsätt gentemot de frågor 

som berör samhällsuppdraget och yrkesutövandet. Detta innebär att läraren utvecklar 

och bevarar ett vetenskapligt synsätt till yrket och forskningsarbetet, men även arbetet 

med förbättring och förändring (Eriksson, 2003). Att just denna del saknas beskrivs 

också som ett skäl till den relativt låga status som högskola och universitet har 

(Berntsson, 2001). 

 

Propositionen om En förnyad lärarutbildning 

I propositionen En förnyad lärarutbildning (Prop 1999/2000:135) nämns kravet på en 

grundkompetens bland utbildade lärare. Det som menas är att läraren ska ha till-

godogjort sig en grundkompetens under utbildningens gång för att sedan kunna an-

vända den i sitt arbete. Grundkompetensen beskrivs i propositionen som ett samlings-

begrepp för sju delkompetenser. Eftersom regeringen inte redogör för grundkompeten-

sens olika delar i propositionen, kommer de i denna uppsats att tolkas och förklaras 

genom pedagogerna Maltén (1995), Kernell (2002) och Lindström och Pennlerts 

(2006) syn på begreppen kognition, kommunikation, kultur, didaktik, kritik, social och 

kreativitet, vilka tillsammans utgör de olika delkompetenserna. Syftet med detta är att 

tydliggöra och använda dem vid den kommande analysen.  

 

Kognitiv kompetens tolkas i denna uppsats som allt som rör kunnande och förmåga 

(Maltén, 1995), och då mer specifikt lärarens kunnande och förmåga som denne har i 
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sin undervisning. Det som åsyftas är en individs intellektuella funktioner såsom min-

ne, tankar och problemlösning. 

 

Kommunikativ kompetens tolkas i denna uppsats som interaktioner mellan människor. 

Enligt Maltén (1995) är kommunikation en funktion där vi har möjlighet att påverka 

andra, genom det synsätt eller den inställning och ståndpunkt personen har, till att ska-

pa en reaktion hos den person vi pratar med. En annan aspekt av denna kompetens 

nämner Kernell (2002) när han påpekar vikten av att utforma ett yrkesspråk för lärare. 

Enligt honom finns det flera anledningar till att detta är viktigt, bland annat att lärare 

ska kunna diskutera val av metod, strategier och lösningar för undervisningen, men 

framförallt för att skapa en starkare tillit till lärarens kunnande och stärka professiona-

lismen i yrket. För att göra detta behöver lärare ha tillgång till ett yrkesspråk, vilket 

han anser saknas inom skolväsendet. Enligt Maltén (1995) är det också viktigt att 

komma ihåg att kommunikation inte bara handlar om den muntliga delen utan att en 

stor del sker i genom vårt kroppsspråk, då vi ständigt sänder ut signaler till vår omgiv-

ning genom vårt uppträdande och ansiktsuttryck. 

 

Kulturell kompetens tolkas som att läraren hjälper de studerande att skapa en egen och 

unik personlighet. Läraren ser även till att de studerande får ta del av gemenskapen 

med sina medstuderande samt assisterar dem under arbetets gång (Lindström & Penn-

lert, 2006). Samtidigt kan begreppet tolkas som bildning, det vill säga att en person 

blir bildad först när den kan begripa, behandla och positionera sig i en oväntad och 

oförutsedd situation (Maltén, 1995). 

 

Kritisk kompetens tolkas som att läraren funderar kring sin egen roll, det vill säga som 

en undervisande och pålitlig ledare (Lindström & Pennlert, 2002). Med detta menas att 

läraren reflekterar över hur han eller hon uppträder i sin roll, vilket i sin tur innebär att 

läraren kan förändra eller förbättra egenskaper eller sättet som den undervisar på. Det-

ta kan även ses i Kernells (2002) beskrivning om att läraren ska kunna hålla ett av-

stånd till sin yrkesroll och reflektera över varför läraren gjort vissa val framför andra, 

sedan analyseras dessa val på olika plan för att läraren sedan ska kunna förbättra eller 

förändra vissa saker i undervisningen. 
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Kreativ kompetens tolkas som att läraren är improviserande, har en god uppfinnings-

förmåga och ett bra tempo i sin undervisning. Läraren är medveten om vilka läromedel 

som finns tillgängliga och att det finns en varierande mängd av dessa. Läraren bör ha 

förmågan att kunna utvärdera läromedlen för att veta vad som kommer att fungera 

bäst, beroende på exempelvis undervisningssituation (Kernell, 2002). Kernell (2002) 

beskriver även undervisning som ”en dynamisk verksamhet” (s. 111). Detta eftersom 

läraren befinner sig i en aktiv växelverkan mellan enskilda personer och grupperingar. 

I och med detta bör läraren kunna skifta innehållet i undervisningen, vilken metod som 

används och hur arbetet organiseras.  

 

Social kompetens tolkas som att läraren är öppen och intresserad för sina studenters 

åsikter och förutsättningar. Läraren är försynt och öppen samt uppvisar ett lugn inför 

sina studerande. Detta innebär att läraren försöker vara nyfiken på och öppen inför 

andras tolkningar av världen, samtidigt som läraren undviker fördomsfulla synsätt mot 

dessa (Kernell, 2002). Social kompetens också om att läraren bland annat har en bra 

kommunikation med de studerande, uppvisar ett engagemang och entusiasm för sitt 

arbete samt tillvaratar studenternas funderingar, kunnande och entusiasm (Lindström 

& Pennlert, 2006). 

 

Didaktisk kompetens tolkas som att läraren har kunnande i att skapa positiva förutsätt-

ningar för kunskapstillväxt hos de studerande, vilket även innebär att läraren fungerar 

som en form av vägledare (Lindström & Pennlert, 2006), där de studerande får hjälp, 

genom exempelvis rådgivning, när de inhämtar kunskap. Detta bidrar i sin tur att de 

studerande ökar sitt kunnande inom det specifika området.  Kernell (2002) väljer att 

dela in didaktik i underrubrikerna innehåll – syfte, lärare – elever, planering, utvärde-

ring och reflektion. Det Kernell menar är att läraren bör vara tydlig i vilket innehåll 

och syfte undervisningen har eftersom läraren då ökar utbytet, och djupet, i de stude-

randes förståelse. Relationen lärare – elever åsyftar till att de studerande ser läraren 

som ett föredöme och en auktoritet. Denna tolkning beror på undervisningens innehåll 

som läraren kontrollerar över och som denne i sin tur introducerar för de studerande. 

Samtidigt är det viktigt att läraren visar intresse och inlevelse i undervisningen då det-
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ta hjälper de studerande med en metod till att studera kursinnehållet (Kernell, 2002). 

Planering innebär att läraren har en tydlig bild av vad denne vill åstadkomma med un-

dervisningen, det vill säga ett tydligt utkast som läraren kan avvika ifrån om det anses 

nödvändigt. Läraren är alltså förberedd på att oväntade situationer kan uppstå och flex-

ibel när de dyker upp (Kernell, 2002). Den sista punkten är utvärdering och reflektion. 

Utvärdering innebär att läraren är medveten om, och har kunnande i, en mängd olika 

verktyg för utvärdering. Verktygen handlar om att läraren utvärderar sin undervisning, 

verksamheten, sin egen insats och gemenskapen på arbetsplatsen (Kernell, 2002). Re-

flektion definieras som att läraren har kunnande och kan skapa en distans till sina val 

och granska dem i efterhand. Läraren kan även se bakomliggande motiv och reflektera 

över dem. Utvärderingen och reflektionen används sedan för att utveckla lärarens yrke 

och arbetsplats (Kernell, 2002). 

 

METOD 

Hermeneutik 

Hermeneutik handlar om att tolka och förstå det som observeras. Som forskare tar man 

hänsyn till sin egen förförståelse och använder den i tolkningen av det insamlade ma-

terialet, där forskaren skiftar mellan del och helhet för att nå en så komplett tolkning 

som möjligt (Patel & Davidson, 2003). Då syftet med denna uppsats är att nå en för-

ståelse för hur informanterna uppfattar kravet på en grundkompetens samt vilka kom-

petenser som anses viktiga att ha på sin arbetsplats, passar denna teoretiska utgångs-

punkt bäst och används därför genom hela uppsatsen. 

 

Metodval och datainsamling 

För att undersöka vilka uppfattningar lärare har kring begreppet lärarkompetens har 

jag valt att använda en hermeneutisk, kvalitativ metod. Mer specifikt har jag valt att 

göra djupintervjuer. En anledning till detta var uppsatsens syfte, som var att undersöka 

informanternas uppfattningar (Watt Boolsen, 2007). Detta kan vara svårt att undersöka 

med exempelvis observationer eller enkätundersökningar, vilket även går att se i Thu-

réns (2007) beskrivning om att kvalitativ metod lägger större vikt vid små detaljer, 

vilket kvantitativ metod inte gör i samma omfattning. 
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För att skapa en röd tråd genom de olika intervjuerna använde jag mig av en intervju-

guide (Bilaga 1). Denna kan bestå av olika teman eller motiv som man har för avsikt 

att undersöka (Krag Jacobsen, 1993). Dessa motiv kan ses i min intervjuguide som 

öppna frågor. Att jag använt just öppna frågor beror på att det skapat en möjlighet för 

informanterna att reflektera över och ge mer utförliga svar än vid exempelvis slutna 

frågor. De öppna frågorna i intervjuguiden var tydligt strukturerade och samtliga in-

formanter fick svara på samma frågor. Detta innebar i sin tur att intervjuerna behand-

lades tillsammans och jämfördes med varandra, vilket också stämmer överens med ett 

hermeneutiskt metodval. Chansen att upptäcka nya perspektiv vägde också in vid valet 

av metod eftersom det skapar en möjlighet för mig att upptäcka saker som jag tidigare 

inte reflekterat över (Krag Jacobsen, 1993). Det är även viktigt att poängtera att jag 

var medveten om att vissa informanter kanske inte ville svara på vissa frågor eller att 

de helt enkelt inte svarade som de egentligen kände. En orsak till detta skulle kunna 

vara att frågorna varit för känsliga (Dahmström, 2005). Detta har jag tänkt på vid ut-

formandet av intervjuguiden, där frågornas formulering och ordningsföljd granskats 

extra noga för att undvika känsliga eller utpekande frågor, där informanten hade be-

funnit sig i en utsatt eller obekväm situation. För att besvara studiens syfte och samti-

digt få en variation och bredd i svaren, har intervjuerna genomförts med redan utbil-

dade lärare eftersom även de påverkas av regeringens krav på en grundkompetens.  

 

Utgångspunkten för den resultatanalys som genomfördes var grundkompetensens sju 

delkompetenser: kognitiv, kommunikativ, kulturell, didaktisk, kritisk, social och krea-

tiv kompetens (Prop 1999/2000:135). Eftersom de inte beskrivits utförligt i proposi-

tionen valde jag att tolka dem med hjälp av pedagogerna Maltén (1995), Kernell 

(2002) och Lindström och Pennlert (2006). Att jag använt dessa pedagoger för att för-

klara grundkompetensens beståndsdelar, innebär att jag tagit hjälp av deras beskriv-

ningar av begreppen kognition, kommunikation, kultur, didaktik, kritik, social och 

kreativitet.  

 

Urval och teknisk utrustning 

Informanterna i denna studie är utbildade och yrkesverksamma lärare inom gymnasiet, 

vuxenutbildningen och universitet. Att dessa informanter kommer från gymnasiet, 
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vuxenutbildningen och universitetet beror på att de undervisar ungdomar och vuxna 

och att samtliga  har kompetenser som är relevanta för undervisningsyrket. Att inte 

grundskolelärare deltar i denna studie beror på att jag ville undersöka uppfattningar 

bland lärare som möter ungdomar och vuxna, vilket grundskolelärare inte gör i samma 

utsträckning. En anledning till att informanterna kommer från olika nivåer av skolan 

beror på att de möjligtvis skulle kunna ha olika uppfattningar och i sådana fall ge vari-

erande och nyanserade svar. 

 

Informanterna kontaktades via mejl, som skickades via skolornas databaser. Med da-

tabaser menas personallistor med e-postadresser på skolornas hemsidor. Skolornas da-

tabaser valdes ut efter kriteriet närhet, det vill säga att intervjuerna skulle kunna 

genomföras ansikte mot ansikte. Totalt tillfrågades 35 personer, varav 19 svarade på 

mejlet. De 35 mejlen fördelades enligt följande: 15 till universitetet, 15 till gymnasiet 

och 5 till vuxenutbildningen. Intervjuerna gjordes med de fem informanterna som sva-

rade snabbast och som hade tid att genomföra en intervju. Fördelen med detta var att 

informanterna inte behövde känna sig stressade utan att de fick, under intervjuns gång, 

tid på sig att reflektera över frågorna och ge grundliga svar. 

 

Precis innan intervjuerna påbörjades tillfrågades informanterna om det gick bra att jag 

spelade in dem, för att jag lättare skulle kunna tolka och analysera deras svar. Då 

samtliga godkände detta har dessa ljudfiler underlättat skrivandet av uppsatsen efter-

som jag kunnat gå tillbaka till inspelningarna för att säkerställa de tolkningar som 

gjorts. Ljudfilerna har förvarats på ett USB-minne som endast jag haft tillgång till och 

när denna uppsats är godkänd kommer dessa ljudfiler att raderas, detta för att säker-

ställa att de inte används till något annat än denna studie.  

 

Databearbetning och analysprocess 

Då uppsatsen baseras på den hermeneutiska forskningstraditionen, har resultaten tol-

kats genom en hermeneutisk analysprocess. Enligt Patel & Davidson (2003) sker den-

na analys genom att forskaren varierar mellan del och helhet, för att på så sätt få en 

grundlig förståelse och tolkning av informanternas svar.  
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Analysprocessen påbörjades när datainsamlingen avslutats och vissa delar av intervju-

erna transkriberats i en beskrivande text med vissa citat, som belyser det informanter-

na sagt. Sedan analyserades transkriberingarnas specifika delar och helhet var för sig, 

för att sedan jämföras med varandra. Syftet med en hermeneutisk analys är att den re-

sulterar i en beskrivning där läsaren får en insikt i forskningsproblemet. I denna studie 

kan detta ses i resultatdelen, där resultaten presenteras i en beskrivande sammanfatt-

ning i förhållande till det inledande syftet, frågeställningarna och propositionen En 

förnyad lärarutbildning (Prop 1999/2000:135). Målet med detta var att lyfta fram de 

viktigaste punkterna och skapa en överskådlig analys av resultaten. 

 

Trovärdighet 

I en studie är det viktigt att säkerställa resultatens trovärdighet, det vill säga att under-

sökningen går att lita på (Watt Boolsen, 2007). För att säkerställa trovärdigheten var 

jag noggrann med att undvika ledande frågor eller ljud, som skulle kunna styra infor-

manterna mot ett visst svar. Att jag dessutom inte hade någon bredare förförståelse in-

nan intervjuerna genomfördes, innebär att förförståelsen inte kunnat påverka tolkning-

en i någon större bemärkelse. Detta bidrar till att uppsatsen får en hög trovärdighet. 

 

Pålitlighet innebär att jag undersöker det jag har sagt att jag ska undersöka (Patel & 

Davidson, 2003) och handlar i denna uppsats om att undersöka utbildade och yrkes-

verksamma lärares uppfattningar om kravet på en grundkompetens. För att säkerställa 

pålitligheten har jag varit noga med att följa intervjuguiden (Bilaga 1). Innan intervju-

erna genomfördes fick handledaren Gunnar Lindström och några kurskamrater läsa 

igenom intervjuguiden, detta för att säkerställa dess korrekthet och ringa in uppsatsens 

problemområde. Jag var även noga med att påminna mig själv om studiens huvudsak-

liga syfte, det vill säga att undersöka uppfattningar bland utbildade och yrkesverk-

samma lärare, som undervisar ungdomar och vuxna, om begreppet lärarkompetens och 

kontrollera hur detta förhöll sig till det insamlade materialet. Användandet av band-

spelare och intervjuguide gör att uppsatsen får en hög pålitlighet. Att bandspelaren bi-

drar till detta beror på att det insamlade materialet funnits tillgängligt efter att intervju-

erna genomförts och att det därmed blivit svårare att glömma eller missa ett viktigt 
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svar. Jag har även kunnat analysera intervjuerna i efterhand och noggrant studera rå-

materialet för att säkerställa pålitligheten. 

 

Informanter 

Informant 1 (I1): Kvinna, 30 år, boende i Stad A. Utbildad gymnasielärare i språk. Har 

vid intervjun varit yrkesverksam gymnasielärare i 6 år. 

 

Informant 2 (I2): Man, 60 år, boende i Stad B. Universitetslärare i pedagogiska ämnen. 

I grunden utbildad grundskolelärare. Har vid intervjun varit yrkesverksam universitets-

lärare i 25 år. 

 

Informant 3 (I3): Kvinna, 25 år, boende i Stad A. Utbildad gymnasielärare, tvåämnes-

lärare. Har  vid intervjun varit yrkesverksam gymnasielärare i 3 år.  

 

Informant 4 (I4): Man, 55 år, boende i Stad B. Universitetslärare i pedagogiska ämnen. 

20 år. Utbildad grundskolelärare och universitetslärare. Har vid intervjun varit yrkes-

verksam universitetslärare i 20 år.  

 

Informant 5 (I5): Kvinna, 55 år, boende i Stad A. Utbildad gymnasielärare, har vid in-

tervjun varit yrkesverksam lärare i vuxenutbildningen, naturvetenskapliga ämnen, i 20 

år. 

 

Etiska överväganden 

I denna uppsats har jag tagit hänsyn till de etiska kraven om information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande. 

 

Informationskravet i denna studie innebär att informanterna blivit informerade om sin 

roll i undersökningen och vilka förutsättningar denna medverkan har, det vill säga att 

det varit frivilligt att delta och att informanten haft rätt att avbryta när som helst under 

undersökningens  gång (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Samtyckeskravet innebär att jag, i min roll som intervjuare, har en skyldighet att in-

hämta samtycke från informanterna innan intervjuerna påbörjats. Informanterna har 

rätt att själva bestämma om de vill delta, villkoren för att delta samt hur lång tid de vill 

delta och möjlighet att avbryta sin medverkan utan några påföljder (Vetenskapsrådet, 

2002). Detta informerades informanterna om innan intervjuerna påbörjades. 

 

Konfidentialitetskravet handlar om hur de personliga uppgifterna behandlas och om 

tystnadsplikten. I min roll som intervjuare och författare av denna uppsats är det min 

skyldighet att hindra obehöriga från att ta del av informanternas personliga uppgifter, 

då dessa kan vara etiskt känsliga (Vetenskapsrådet, 2002). I denna uppsats har infor-

manternas uppgifter och svar från intervjuerna endast behandlats av mig, där infor-

manternas namn och andra känsliga uppgifter ändrats i syfte att vara konfidentiella. 

 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas för uppsat-

sens huvudsakliga syfte, det vill säga att det inte får användas i kommersiellt syfte el-

ler för icke-vetenskapliga ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna i denna 

studie informerades även om detta krav och det insamlade materialet kommer endast 

att användas i denna studie. För att försäkra mig om detta kommer det insamlade ma-

terialet att förstöras när denna uppsats blivit godkänd. 

 

Utöver dessa krav finns det olika rekommendationer som man kan välja att följa. En 

av dessa som jag kommer att använda innebär att informanterna får ta del av uppsatsen 

i sin helhet, när den är klar och godkänd (Vetenskapsrådet, 2002). Detta kommer att 

ske genom mejl, där uppsatsen skickas till informanterna. 

 

RESULTAT OCH ANALYS 

Grundkompetenskravet och befintliga kompetenser 

Samtliga informanter i denna uppsats påpekar vikten av att ha en grundkompetens i 

arbetet som lärare, oavsett var läraren är yrkesverksam. Denna åsikt baseras framför-

allt på grundkompetensens olika delar. Under intervjuernas gång fick informanterna 

möjlighet att kommentera de olika delarna och samtliga menade att de på något sätt 

gick in i varandra och att det därmed är passande att de tillsammans skapar begreppet 
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grundkompetens. Att de olika delarna går in i varandra och skapar en helhet kan ex-

empelvis ses i att social kompetens på många sätt överensstämmer med kommunikativ 

kompetens. En anledning till detta kan vara att de i stora drag beskriver liknande tan-

kar, men att de uttrycks på olika sätt. 

 

Något som ständigt återkommer under intervjuerna är informanternas uppfattningar 

kring hur regeringens krav på en grundkompetens skulle komma att se ut. Några frå-

gor som informanterna ställer är: på vilket sätt skulle man undersöka om en lärare har 

denna kompetens och vid vilket tillfälle kan detta krav ställas? Under utbildningens 

gång eller efter att man varit verksam som lärare i några år? Några andra frågor som 

dyker upp hos informanterna är vad som skulle hända om man, till exempel, fann att 

en lärare som arbetat i flera år inte har den kompetens som efterfrågas? Skulle denna 

lärare då inte få fortsätta arbeta under titeln lärare? 

 

Informant 2 (I2) och informant 4 (I4) påpekar att det visserligen är bra att regeringen 

nu väljer att skriva ned detta krav, samtidigt som de tycker att detta är något som de 

själva ständigt använder i sitt arbete och därmed utvecklar. I2 påpekar samtidigt att en 

anledning till att kravet på en grundkompetens dykt upp kan bero på att ”även om det 

är lite självklart för mig så tror jag att det behövs för att dom nya studenterna som ska 

bli lärare förstår det… alltså tar till sig det”. Informant 3 (I3) resonerar å sin sida om 

att man kanske redan under utbildningens gång ska kunna avråda elever från att bli lä-

rare. Det I3 menar är att skolan redan under lärarutbildningens gång bör få ställa krav 

på grundkompetens och att de som inte uppfyller kravet bör uppmanas att inte fortsätta 

utbilda sig, eller ett krav på att utveckla de delkompetenser som personen saknar och 

på så vis kunna uppfylla regeringens krav. 

 

Som tidigare nämnts får informanterna möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter 

om delkompetenserna. Här nedan finns dessa tankar och åsikter sammanfattade. 

 

Kognitiv kompetens 

Denna delkompetens anser samtliga informanter är viktig eftersom det krävs en förstå-

else för hur eleverna tar in och bearbetar kunskap. Informant 1 (I1) beskriver detta 
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som att hon visar eleverna hur de kan ha användning för sina kunskaper genom hela 

livet. Även informant 5 (I5) håller med om detta men tycker att denna delkompetens 

även innebär att läraren har en egen syn på vad kunskap är och vad som egentligen är 

viktigt att ta vara på. I5 menar att läraren måste ha kunskap i att vara tydlig om hur 

denne förmedlar kunskap till eleverna, samtidigt som läraren visar hur de studerande 

kan använda kunskapen i praktiken. ”Det är ingen mening med att förstå vissa saker 

om man inte kan använda dom till någonting”, säger hon.  

 

I3 anser att det är bra att läraren har en kognitiv kompetens, men att också kunna ge 

den kompetensen till andra människor. Hon menar att det framförallt är viktigt för de 

som studerar på gymnasiet eftersom de så småningom ska ut i arbetslivet eller studera 

vidare vid universitet eller högskola, vilket ställer högre krav på flexibilitet och förstå-

else hos de studerande. 

 

Kommunikativ kompetens 

Denna kompetens anser samtliga informanter vara en av de viktigare delkompetenser-

na. En orsak till detta är, enligt informanterna, att en stor del av undervisningen hand-

lar om att kommunicera. Det är framförallt viktigt att ha förmågan att lyssna istället 

för att prata, eftersom en lärare bör kunna ta in vad den studerande tycker och tänker. 

I5 säger att skillnaden mellan att tala och lyssna handlar om att läraren kan träna sig i 

att tala framför andra, medan själva lyssnandet är en inställning läraren har. 

 

I2 påpekar att det är viktigt att de studerande får en bild av vad kommunikation är, ef-

tersom det är ett ganska brett område. Han menar att det är viktigt att de studerande 

kan lyssna, men att också ställa öppna frågor. Med detta menar informanten frågor 

som ger reflekterande svar istället för bara ja eller nej. ”Att försöka tänka på hur jag 

frågar… att försöka ha den här öppna frågeställningen, så att jag får genomtänkta svar 

och inte bara ja eller nej”, säger han. 

 

En annan syn på denna delkompetens beskriver I3 när hon talar om en form av yrkes-

språk, det vill säga att personer inom läraryrket har ett gemensamt språk som inte an-

vänds i undervisningssituationer. Yrkesspråket används endast när läraren talar med en 
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kollega men I3 säger att det också finns skillnader beroende på om läraren talar med 

en lärare som har samma ämneskompetens som en själv. Enligt informanten är det 

viktigt att läraren kan vara flexibel när denne kommunicerar, detta för att göra sig för-

stådd. 

 

Kulturell kompetens 

Denna delkompetens har informanterna tolkat på lite olika sätt. I2 beskriver det som 

att alla hans studenter är bra på olika saker och att det är viktigt att kunna ta fram des-

sa olikheter i, exempelvis, uppgifter som de studerande ska göra eller sättet de redovi-

sar dem på. Informanten säger också att det i sådana situationer är viktigt ”att eleven 

kommer med sina egna tankar och idéer och egna lösningar”. 

 

I3 tolkar denna delkompetens som att de studerande måste kunna anpassa sig efter oli-

ka situationer som kan uppstå. Hon säger att lärare numera är duktigare på att uppma-

na de studerande till att tänka själva, vilket inte gjordes i lika stor utsträckning tidiga-

re. Samtidigt är det viktigt att läraren kan se olika typer av lösningar och svar. I3 öns-

kar också att de studerande kunde ha ett öppnare förhållningssätt inför möten med oli-

ka kulturer och våga testa nya vägar. Detta håller I4 med om när han säger att stora de-

lar av läraryrket är kulturellt betingat. Han är också ensam om att placera in den kultu-

rella kompetensen i ett eget begrepp: pedagogisk kompetens. Utöver kulturell kompe-

tens placerar han även in kommunikativ, didaktisk, social och kreativ kompetens i det-

ta begrepp. 

 

Att arbeta med kulturell kompetens anser I1 är ganska svårt, men att läraren, genom 

undervisningen, ständigt arbetar med att utveckla förmågor och hjälpa de studerande 

att utvecklas som individer. Hon menar att det även är viktigt att utveckla den gemen-

skap som finns i klassen, då de inte bara ska känna sig trygga med läraren utan även 

med sina medstuderande. I5 håller med I1 om att det är svårt att arbeta aktivt med kul-

turell kompetens. Till skillnad från övriga informanter menar hon att en orsak till detta 

är att de studerande många gånger endast har ett enda ämne gemensamt. Detta försö-

ker I5 överkomma genom att skapa en gemenskap bland de studerande då de, exem-

pelvis, tillsammans får lösa olika uppgifter under lektionstid.  
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Kritisk kompetens 

De flesta åsikter kring denna delkompetens delas av samtliga informanter. De menar 

att de ständigt granskar sig själva och sin undervisning med ett kritiskt förhållnings-

sätt, samtidigt som det är lättare att se det negativa än det positiva. Oavsett om infor-

manten arbetar på ett gymnasium, en vuxenutbildning eller ett universitet använder de 

sig av kursutvärderingar, där de studerande får uttrycka sina tankar och åsikter. Infor-

manterna säger att de uppfattar utvärderingarna som positiva, då de studerande kanske 

inte vågar ge negativ kritik direkt till läraren. Informanterna säger att det som är mind-

re bra med utvärderingarna är att det lätt kan bli mer klagomål och mindre konstruktiv 

kritik.  

 

I4 säger att det även är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt när läraren väljer ut det 

material som ska användas i undervisningen. Läraren kan inte välja att använda allt 

som denne läser utan måste reflektera över vad som är relevant. Han säger också att 

det är minst lika viktigt att hjälpa de studerande att skapa ett kritiskt förhållningssätt, 

genom exempelvis vetenskaplighet, eftersom området ställer krav på att kritiskt grans-

ka det personen ser och hör. I2 håller med I4 om att läraren ska ha ett kritiskt förhåll-

ningssätt och att läraren kan ställa frågor till sig själv som; varför gör jag det här? Var-

för vill jag ge den här föreläsningen? Varför vill jag lägga upp lektionen på det här sät-

tet? Dessa frågor besvaras sedan av informanten själv för att förstå den bakomliggande 

tanken med sin undervisning. 

 

Kreativ kompetens 

Liksom kommunikativ kompetens anses denna tillhöra en av de viktigare delkompe-

tenserna. I3 säger att oavsett hur välplanerad en lektion är, och hur bra läraren än tror 

att den ska bli, behöver det inte innebära att det faktiskt blir så. För att vända på detta 

anser hon, liksom I1 och I4, att det är viktigt att kunna vända snabbt. De säger att detta 

innebär att de som kreativa lärare är flexibla och kan anpassa sig efter de studerande. 

I5 säger att det är svårt att vara kreativ på hennes arbetsplats, då de kurser som hon an-

svarar för kräver att hon som lärare har en grundplanering inför kursstarten. I och med 

att informanten har nya kurser med nya studerande väldigt ofta, är det svårt att vara 
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kreativ under en lektion. En anledning till att detta blir svårt, är att det förutsätter att 

hon vet ganska mycket om sina studerande. Däremot säger I5 att hon tar med sig tidi-

gare erfarenheter från studerande när hon gör sin grundplanering. Hon påpekar också 

att hon kan justera och göra om utifall att planeringen inte blir bra, vilket hon beskri-

ver som att: ”i huvuddrag måste kursen som helhet vara planerad när terminen bör-

jar… och den är ganska detaljerad”, vilket gör det svårare att vara kreativ. 

 

Social kompetens 

Liksom kommunikativ och kreativ kompetens tillhör social kompetens en av de vikti-

gare delkompetenserna enligt informanterna. Att den anses som viktig beror enligt in-

formanterna på att undervisning handlar om att kunna föra samtal, i klassrummet men 

också vid enskilda samtal med de studerande. Som lärare har de förväntningar på sig, 

och i ett arbete som består av sociala möten och sociala aspekter är det viktigt med hur 

de bemöter andra människor, men även att de lyssnar på vad de har att säga. Flera av 

informanterna nämner även att de, vid första mötet med en ny klass eller grupp, kan 

känna en viss nervositet men att den går över ganska snabbt. De poängterar även vik-

ten av att känna sig lugn i klassrummet, att inte vara stressad under tiden de undervi-

sar. 

 

I3 säger att det blir mer och mer datoriserat i skolan, där lärare förväntas ha koll på de 

olika tekniska delarna och även kunna använda det i undervisningen. Trots detta anser 

hon att kontakten som en studerande har med sin lärare inte kommer att gå förlorad, 

eftersom att datoriseringen aldrig kommer ”att ersätta den personliga kontakten som 

man har mellan lärare och elever”. 

 

En annan viktig aspekt av social kompetens är enligt I4 att läraren vågar vara sig själv. 

Om läraren inte vågar vara sig själv är risken stor att denne förlöjligar sig själv genom 

att försöka vara någon annan.  

 

I5 säger att läraren måste komma ihåg att det även finns andra, yttre, omständigheter 

som gör att de studerande har svårt för olika saker och att ”då gäller det att vara lugn 
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och liksom inte att bli uppjagad över att någon blir tårögd av besvikelse ibland och 

så… det tillhör ju livet”. 

 

Didaktisk kompetens  

Didaktisk kompetens är den sista av de sju delkompetenserna och flera av informan-

terna beskriver denna som väsentlig för att kunna arbeta som lärare. I3 säger att en lä-

rare antingen är en guide som vägleder de studerande eller att denne helt enkelt visar 

hur exempelvis en uppgift ska lösas. Informanten säger att det är svårt att guida de 

studerande och att det är lätt att glömma bort detta, vilket resulterar i att läraren väljer 

den enkla vägen och istället visar hur uppgiften ska lösas. Detta menar hon beror på att 

lärare har stora grupper/klasser där det är flera som behöver hjälp samtidigt och där lä-

raren kanske inte räcker till. I5 säger att didaktisk kompetens delvis också innebär att 

läraren förstår ämnets natur och därmed kan förstå var svårigheterna ligger. När lära-

ren vet detta kan han eller hon hitta lösningar, vilket är positivt för de studerande.  

 

Analys 

Under de intervjuer som genomförts är den gemensamma åsikten bland informanterna 

att regeringens krav på en grundkompetens är både viktig och nödvändig. Informan-

ternas svar på varför det överhuvudtaget finns ett behov av att ställa ett sådant krav va-

rierar, men flera framhåller att det definitivt finns ett behov för lärare att ha en grund-

kompetens. Detta framgår även i regeringens proposition där det påpekas att alla lära-

re, oavsett vilken typ av lärare personen utbildar sig till eller är, behöver fatta egna be-

slut i olika problem eller frågor. I propositionen går det att läsa att bakgrunden och 

syftet med en grundkompetens är att den ska ”utgöra en resonansbotten för hur be-

grepp och principer inom skilda undervisningsämnen skall organiseras för att ett lä-

rande skall ske” (Prop 1999/2000:135, s. 10). Detta har sedan mynnat ut i grundkom-

petensens olika delkompetenser. Enligt regeringens proposition är det tänkt att en lära-

re ska ha utvecklat denna grundkompetens under sin utbildning (Prop 1999/2000:135) 

men detta har informanterna svårt att erinra sig om att de gjort. Däremot menar infor-

manterna att de till stor del utvecklar och vidareutvecklar denna kompetens i sitt yrke, 

eftersom de då är i ständig kontakt med andra människor. 
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Under intervjuernas gång fick informanterna möjlighet att kommentera de olika delar-

na och samtliga menade att de på något sätt gick in i varandra och att det därför är pas-

sande att de samlas under begreppet grundkompetens. Att de olika delarna går in i var-

andra och tillsammans skapar en helhet kan exempelvis ses i att social kompetens på 

många sätt överensstämmer med kommunikativ kompetens. En orsak till detta kan 

vara att de i stora drag beskriver liknande tankar, men att de uttrycks på olika sätt. 

 

Svar på informanternas frågor kring hur och när det skulle kunna mätas om en lärare 

har denna grundkompetens, samt vilka konsekvenser det skulle bli om läraren inte 

uppfyller kravet, går inte att läsa i propositionen. Inte heller finns det någon slags för-

klaring till vad de olika delkompetenserna egentligen innebär. Detta anser samtliga in-

formanter att regeringen borde åtgärda, både för att tydliggöra för de som ska utbilda 

blivande lärare men även för de som utbildar sig. 

 

Svaren från de olika intervjuerna visar att det finns vissa delkompetenser som anses 

viktigare än andra, samtidigt som alla på något sätt tolkas som nödvändiga inom lärar-

yrket. De viktigaste är kommunikativ-, kreativ-, social och didaktisk kompetens. Att 

kommunikativ kompetens anses tillhöra de viktigare delkompetenserna beror på att en 

stor del av undervisningen handlar om kommunikation och att kommunicera. Samti-

digt är det viktigt att påpeka att det inte är själva talandet som informanterna värderar 

högst, utan snarare förmågan att lyssna och ta in vad de studerande tycker och tänker. 

Delar av detta kan ses i tolkningen av Malténs (1995) begrepp kommunikation. Han 

beskriver kommunikation som ett användningsområde där vi kan påverka andra män-

niskor och på så vis skapa en reaktion från den person man kommunicerar med, vilket 

är en nödvändighet inom läraryrket. Samtidigt påtalar Maltén att kommunikation inte 

enbart är muntlig, utan att en stor del av kommunikationen sker genom vårt kropps-

språk. Detta överensstämmer med informanternas åsikt om att det är viktigare att lyss-

na än att tala. Kernell (2002) påpekar å sin sida att det saknas ett yrkesspråk för lärare. 

Syftet med att utveckla ett sådant språk är att lärare framförallt ska kunna skapa en 

starkare tillit till det kunnande som de förfogar över, men även för att stärka professio-

nalismen inom yrket. Till skillnad från Kernell menar I3 att det redan finns ett yrkes-

språk, men att detta endast används mellan kollegor och inte i undervisningssituatio-
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ner. I3 säger också att yrkesspråket skiljer sig åt mellan lärare, beroende på om denne 

kommunicerar med en som har samma ämneskompetens som en själv eller inte. 

 

En anledning till att kreativ kompetens tillhör en av de delkompetenser som informan-

terna anser är viktigast, beror på att det finns ett behov av att vara kreativ före, under 

och efter en undervisningssituation. Att vara kreativ innebär en varierande uppsättning 

begrepp för informanterna, där bland annat flexibilitet sammanlänkas med kreativitet. 

Det informanterna åsyftar är förmågan att kunna ändra exempelvis upplägget under 

undervisningens gång om läraren exempelvis stöter på ett problem. Att flexibilitet 

sammanlänkas med kreativitet kan även ses i Kernells (2002) beskrivning av att lära-

ren är improviserande och att undervisningen beskrivs som ”en dynamisk verksamhet” 

(s. 111). Det som menas är att läraren håller ett bra tempo och att denne har en god 

uppfinningsförmåga vilket leder till en positiv undervisningssituation. 

 

Social kompetens kopplar informanterna samman med kommunikativ kompetens. En 

orsak till detta kan vara att en person anses vara social när denne kommunicerar med 

andra människor. Samtidigt säger informanterna att en lärare måste kunna föra samtal, 

både inom klassrummet men även vid enskilda samtal. Att vara lärare är en social roll, 

vilket innebär att läraren har förväntningar på sig och kan bemöta kollegor, studerande 

och övriga människor inom skolan på ett korrekt sätt samtidigt som läraren inte 

glömmer bort att vara sig själv. Detta stämmer överens med förklaringen om att lära-

ren bör ha ett öppet och intresserat förhållningssätt gentemot de studerandes åsikter 

och förutsättningar (Kernell, 2002). 

 

Utöver detta nämner I5 att det är viktigt att visa förståelse för de studerande då det 

finns yttre omständigheter som påverkar prestationen. För att kunna hjälpa bör läraren 

försöka ta reda på vad den bakomliggande faktorn är och sedan försöka hitta en lös-

ning. Att läraren kan visa förståelse och hjälpa de studerande överensstämmer med det 

som Lindström och Pennlert (2006) beskriver som att läraren uppvisar ett engagemang 

och entusiasm inför sitt arbete. Detta då läraren försöker finna bakomliggande variab-

ler för att kunna hjälpa de studerande att höja prestationsförmågan. 
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Den sjunde och sista delkompetensen är didaktisk kompetens. Flera av informanterna 

beskriver denna som väsentlig för att kunna arbeta som lärare. I3 säger att en lärare 

antingen är en guide som vägleder de studerande eller att denne helt enkelt visar hur, 

exempelvis, en uppgift ska se ut. Informanten säger att det är svårt och att läraren lätt 

glömmer bort detta, vilket resulterar i att denne väljer den enkla vägen och slutar väg-

leda de studerande för att istället visa hur uppgiften ska lösas. Detta tror hon beror på 

att lärare har stora grupper/klasser, där det är flera som behöver hjälp samtidigt, och 

där läraren inte räcker till. 

 

En anledning till att informanterna placerar didaktisk kompetens som en av de viktiga-

re delkompetenserna beror på att de anser att den är väsentlig för att kunna arbeta som 

lärare. Att den är väsentlig kan ses i det som I3 beskriver som att en lärare antingen 

vägleder de studerande som en guide eller att läraren styr de studerande dit han eller 

hon vill. Att tala om läraren som guide överensstämmer med Lindströms och Pennlerts 

(2002) beskrivning av didaktik. Läraren beskrivs som en vägledare som hjälper de 

studerande att öka sin kunskap. I5 menar också att didaktisk kompetens innebär att lä-

raren har en förförståelse för ämnets natur och att denne på så vis har en förståelse om 

vari problemen ligger. Denna förförståelse innebär att läraren har lättare för att finna 

lösningar på problem eller att hjälpa de studerande med att finna vägar. Detta går att 

läsa i Kernells (2002) tolkning av didaktik. Under rubriken innehåll – syfte skriver han 

att läraren är tydlig med undervisningens innehåll och syfte, vilket kan ses i att lärare 

har en förståelse för ämnets natur och därmed mer kunskap än vad de studerande har. 

 

Under rubriken lärare – elever skriver Kernell (2002) att läraren ses som ett föredöme 

och en auktoritet för de studerande. Läraren introducerar innehållet i undervisningen 

för de studerande, vilket i sin tur innebär att läraren har den förförståelse som krävs för 

att kunna hjälpa de studerande om de stöter på ett hinder. Samtidigt krävs det att lära-

ren är flexibel och förberedd på att hjälpa till om problem skulle uppstå, vilket går att 

läsa under rubriken planering  (Kernell, 2002). Detta överensstämmer med det I5 sä-

ger om att läraren har en förförståelse för ämnet och därmed vet var problemen finns. 
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Viktiga kompetenser i läraryrket 

Det är viktigt att påpeka att informanterna anser att delkompetenserna beskriver kom-

petenser som en lärare bör ha. En anledning till detta är att delkompetenserna många 

gånger går in i och kompletterar varandra. Detta innebär i sin tur att I4 skapat ett eget 

begrepp: pedagogisk kompetens. Pedagogisk kompetens innefattar några av grund-

kompetensens delar, vilka går in i varandra och tillsammans skapar en helhet. Sam-

mantaget menar informanterna att alla delkompetenser behövs, både i och utanför 

klassrummet, men även i undervisningen.  

 

Utöver grundkompetensen säger informanterna att det även är viktigt att ha kompetens 

i mångfald, det vill säga att läraren är mångsidig och kan komma med nya idéer eller 

andra perspektiv. Social kompetens är också viktig att ha eftersom lärare möter kolle-

gor, studerande, föräldrar och övriga personer som befinner sig inom skolans område.  

 

Informanterna säger att  det även är viktigt att ha en ämneskompetens, digital kompe-

tens och att visa intresse för de studerande. Med ämneskompetens menar informanter-

na att läraren kan och känner en trygghet i det ämne denne undervisar i. Flera av in-

formanterna beskriver denna kompetens som viktig för att kunna undervisa de stude-

rande. Med digital kompetens åsyftas att läraren har kunskap om och kan använda da-

torer, program och andra digitala saker. Kompetensen att visa intresse för de studeran-

de innebär att läraren försöker förstå dem och sätta sig in i deras situation, att läraren 

är engagerad och brinner för sitt arbete.  

 

De kompetenser som informanterna redan har, anser de att de tillgodogjort sig genom 

arbetslivserfarenhet. Att lärare tillgodogör sig kompetenser på detta sätt, innebär enligt 

I3, att det sker under en längre tid och att de utvecklas i olika faser. I1 är inne på sam-

ma spår och säger att läraren kanske hade lite med sig från början, men att denne ut-

vecklas i möten med andra människor. Hon säger att ”varje gång man träffar eleverna, 

utvecklas man”. I2 påpekar att en lärare också kan utveckla kompetenser genom kurs-

litteratur, då denne tar sig tid till att läsa och sätta sig in i denna för att sedan förmedla 

den vidare till de studerande. I4 fortsätter på samma tråd och säger att läraren även ut-

vecklar dem genom samtal med andra lärare eftersom de då byter erfarenheter och 
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diskuterar olika händelser eller tankar. I5 menar, å sin sida, att utveckling av kompe-

tenser sker genom olika fortbildningar, där läraren får träffa andra lärare och utbyta 

idéer som denne sedan kan använda i sin undervisning. När läraren har testat idén ett 

tag får denne reflektera över om undervisningen blivit bättre eller om den blivit mer 

invecklad. 

 

Analys 

Vid de olika intervjuerna har det tydligt framgått att informanterna håller med reger-

ingens proposition om vikten av en grundkompetens. Liksom regeringen anser infor-

manterna att det finns ett behov av ett krav på en grundkompetens för lärare, detta 

trots att de själva menar att en lärare kan lära sig de olika delkompetenserna i arbetsli-

vet. 

 

En intressant anmärkning är att I4 själv skapat begreppet pedagogisk kompetens, vil-

ket förenklar och sammanfogar några av de olika delkompetenserna. Detta kan ses 

som en antydan att även lärare har funderingar kring vikten av olika kompetenser samt 

vilka som är viktiga att ha. 

 

En av de kompetenser som samtliga informanter påpekar vikten av att ha är mångfald. 

Denna kan till stor del kopplas samman med kulturell kompetens, då de båda syftar på 

att läraren är mångsidig och kan komma med nya perspektiv samtidigt som denne 

hjälper de studerande att forma sin personlighet (Lindström & Pennlert, 2006). 

 

Social kompetens värderas också högt av informanterna. Denna finns även med som 

en del i regeringens krav på en grundkompetens. Att den är viktig beror på att en stor 

del av läraryrket handlar om att kunna vara öppen och intresserad av andras syn på 

världen (Kernell, 2002). Detta innebär i sin tur att en lärare bör kunna föra sig socialt 

eftersom denne kommer i ständig kontakt med andra människor, såsom kollegor och 

studerande men även andra människor. Om läraren kan prata och diskutera med män-

niskor kommer detta att leda till en avslappnad miljö (Maltén, 1997), vilket skapar en 

positiv undervisningssituation. 
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Att ha en digital kompetens är något som regeringen inte tagit med i sin proposition. 

Trots avsaknaden av denna borde det finnas ett relativt stort behov av denna kompe-

tens eftersom samhället idag består av digitala objekt, vilka ofta används i skolan. 

 

Som tidigare nämnts består grundkompetensen av sju olika delar. Bland dessa nämns 

inte heller kravet på en ämneskompetens, vilket kan bero på antagandet om att läraren 

tillgodogör sig denna under utbildningens gång. Trots detta anser informanterna att 

ämneskompetensen är en av de viktigaste kompetenserna eftersom läraren ska kunna 

dela med sig av sin kunskap till de studerande. För informanterna innebär denna kom-

petens att läraren känner sig trygg i det han eller hon undervisar om och inte enbart att 

läraren har kunskap i ett visst ämne. 

 

Andra viktiga kompetenser enligt informanterna är att visa intresse för de studerande, 

det vill säga positiv kommunikation, nyfikenhet och öppenhet inför andra människors 

tolkning av världen (Kernell, 2002). Informanterna pratar om att läraren brinner för 

sitt arbete och att detta yttrar sig genom att visa intresse för de studerande och att lära-

ren lever sig in i deras situation. Utöver detta säger flera av informanterna att de lärt 

sig de olika delkompetenserna över tid, det vill säga att de genom sitt arbetsliv tagit 

del av och utvecklat kompetenserna istället för att ha lärt sig alla på en gång. Frågan är 

då om en blivande lärare kan utveckla dessa delkompetenser under utbildningens gång 

eller om de behöver få arbeta ett tag för att kompetenserna ska kunna utvecklas. 

 

Relevansen av delkompetenserna i propositionen En förnyad lärarutbildning 

De informanter som intervjuats säger att delkompetenserna är både relevanta och rim-

liga, eftersom de är omfångsrika och kompletterar varandra. I2 påpekar även att kravet 

på en grundkompetens kan hjälpa till att sätta prägel på yrket som i sin tur innebär att 

statusen för läraryrket höjs. Samtidigt säger informanterna att det kan bli svårt att upp-

fylla detta krav, eftersom det krävs tydliga riktlinjer som kan följas. Det kommer även 

finnas ett behov av tillvägagångssätt för att mäta dessa delkompetenser och på så vis 

undersöka om en person tillgodogjort sig dem eller inte. 
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Informanterna har under intervjuernas gång sagt att vissa delkompetenser är viktigare 

än andra. De delkompetenser som de räknat upp är: didaktisk, social, kommunikativ, 

kritisk, kreativ och kulturell kompetens. Visserligen anser de att även kognitiv kompe-

tens är viktig, men inte att den tillhör de viktigaste. Didaktik, säger flera av informan-

terna, är viktig för att överhuvudtaget kunna arbeta som lärare, liksom att ha social och 

kommunikativ kompetens. Att kulturell kompetens tillhör de viktigare kompetenserna 

handlar enligt informanterna om att det numera krävs att en lärare är öppen och 

mottaglig för nya åsikter och synsätt. Att detta är viktigare nu än förut beror på att det, 

numera, existerar en uppsjö av olika kulturer inom skolan. 

 

Samtliga informanter säger också att de många gånger har ett kritiskt förhållningssätt 

gentemot sig själva, men att det är lätt att bli för självkritisk. För att undvika detta tar 

de hjälp av sina kollegor för att få ett bättre och tydligare perspektiv på saker och ting, 

vilket skapar en möjlighet till att förändra och förbättra. 

 

Analys 

Samtliga informanter är överens om att de olika delkompetenserna är relevanta och att 

det finns behov av ett krav på en grundkompetens. Frågor såsom vilken form av test 

skolan ska ha för att undersöka om en lärare uppfyller detta krav och när testet i såda-

na fall ska genomföras, har dock uppstått. Att det kommer att finnas ett behov av tyd-

liga riktlinjer håller samtliga informanter med om. I regeringens proposition om En 

förnyad lärarutbildning (Prop 1999/2000:135) nämns det dock ingenstans om hur eller 

när en lärares kompetens skulle kunna mätas.  

 

Att delkompetenserna kompletterar varandra är något som ständigt återkommer, vilket 

leder till att informanterna anser att det är lämpligt att de hamnar under det gemen-

samma begreppet grundkompetens. Enligt I2 kan detta krav hjälpa till att höja statusen 

för läraryrket, vilket även skulle kunna vara en del av syftet med propositionen En 

förnyad lärarutbildning (Prop 1999/2000:135). 

 

Att vissa delkompetenser är viktigare än andra beror på att skolan till stor del är upp-

byggd på dessa. Didaktisk, social, kommunikativ, kritisk, kreativ och kulturell kompe-
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tens är alla delar som går in i och kompletterar varandra. Informanterna säger att di-

daktisk kompetens behövs för att överhuvudtaget kunna arbeta som lärare. Enligt 

Lindström och Pennlert (2006) kan didaktisk kompetens ses som att läraren har kun-

skap i att skapa positiva förutsättningar för de studerandes kunskapstillväxt. Detta in-

nebär att läraren fungerar som en vägledare för de studerande och hjälper dem vid 

kunskapsinhämtande genom exempelvis rådgivning. Informanterna säger att denna 

kompetens behövs för att överhuvudtaget kunna arbeta som lärare. Social kompetens 

kopplar flera av informanterna ihop med kommunikativ kompetens. En anledning till 

detta är att dessa ofta ses som synonymer till varandra, samtidigt som de inte innebär 

riktigt samma saker. En lärare med social kompetens är en lärare som intresserar sig 

för studentens åsikter och förutsättningar (Kernell, 2002). Läraren har en god kommu-

nikation med sina studerande och visar ett engagemang och entusiasm för sitt arbete 

samtidigt som denne tar tillvara på de studerandes tankar, föreställningar, kunskap och 

entusiasm (Lindström & Pennlert, 2006). Till skillnad från social kompetens, fokuse-

rar kommunikativ kompetens på själva interaktionen och i skolan byggs en stor del av 

undervisningen på just denna del. Det är genom denna som människor påverkar var-

andra och skapar reaktioner från den han eller hon kommunicerar med. Samtidigt 

handlar kommunikation inte endast om muntliga samtal, utan också genom tysta sig-

naler som exempelvis kroppsspråk. Våra ansiktsuttryck, röstomfång och liknande sän-

der ut signaler som andra människor uppfattar (Maltén, 1995). 

 

Kritisk kompetens handlar om att läraren reflekterar över och analyserar sin roll samt 

hur personen uppträder i denna. Genom denna reflektion kan läraren sedan, vid behov, 

förändra eller förbättra vissa egenskaper eller det sätt som denne undervisar på (Ker-

nell, 2002). Informanterna menar att denna kompetens behövs för att kunna utvecklas 

och för att förhindra stagnation, vilket i sin tur leder till att de ständigt utvecklas både i 

sin yrkesroll men också som privatperson. Samtidigt påpekar informanterna att det är 

alldeles för lätt att bli för självkritisk, men att de genom samtal med sina kollegor kan 

få hjälp till ett bättre och tydligare perspektiv. 

 

För att göra undervisningen intressant och lärorik krävs det att läraren är kreativ. Detta 

beskriver Kernell (2002) som att läraren kan improvisera och att denne har en god 
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uppfinningsförmåga. I och med att han beskriver undervisningen som ”en dynamisk 

verksamhet” (s. 111) innebär kreativitet också att läraren har kunskap om och kan 

granska läromedel. Detta för att veta vad som fungerar bäst beroende på vilken situa-

tion de används i. I skolan finns även ett flertal olika kulturer och därför krävs det att 

läraren har kunnande i att hjälpa de studerande att förstå, behandla och ta ställning i en 

ny, oväntad eller oförutsedd situation (Maltén, 1995) vilket även den kulturella kom-

petensen skulle kunna åsyfta. Enligt informanterna krävs det att läraren är öppen och 

mottaglig för andras åsikter och synsätt. Detta eftersom de kommer i ständig kontakt 

med olika kulturer inom skolan. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Redan i inledningsskedet insåg jag att en kvalitativ metod var den bästa för att kunna 

genomföra denna uppsats. Valet föll på en hermeneutisk, kvalitativ metod där fokus 

låg på djupintervjuer. I efterhand visade det sig att valet av metod varit rätt eftersom 

en kvantitativ metod inte kunnat ge mig de djupa svar jag sökte. Metodvalet är även 

uppsatsens stora styrka eftersom informanterna fått möjlighet att reflektera över frå-

gorna och ge djupare svar, vilket i sin tur leder till en ökad förståelse av uppsatsens 

syfte och frågeställning. 

 

Några svagheter med denna uppsats är framförallt generaliserbarheten. Eftersom färre 

informanter intervjuats än vid exempelvis andra metodval, blir resultaten svåra att ge-

neralisera över en större population. Mätningarna i denna uppsats kan inte heller ses 

som objektiva eftersom det är informanternas uppfattningar som undersökts. Viktigt 

att påpeka är att bristen på objektivitet inte endast ska ses som någonting negativt, ef-

tersom det snarare tolkas som positivt inom hermeneutiken där syftet är att förstå 

människor och inte att förklara varför vissa resultat uppnåtts (Patel & Davidson, 

2003). 

 

Valet av informanter har varit svårt att styra över, eftersom det skickades ut mejl till 

ett flertal personer. De som svarade först var alltså de som senare intervjuades, samti-

digt har detta förmodligen spelat en obetydlig roll eftersom samtliga informanter är 
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utbildade och yrkesverksamma lärare samt att denna uppsats bygger på regeringens 

krav på en grundkompetens hos lärare. 

 

Resultatdiskussion 

Propositionen En förnyad lärarutbildning (Prop 1999/2000:135) påverkar inte bara de 

som idag går lärarutbildningen, utan även de som redan är yrkesverksamma lärare. 

Just detta är anledningen till att de intervjuade informanterna kommer från olika delar 

av skolan, det vill säga att de arbetar på gymnasiet, vuxenutbildningen och universite-

tet. Detta skulle kunna ses som ett problem, men eftersom det i propositionen specifi-

ceras att den som utbildar sig till lärare ska tillgodogöra sig en grundkompetens under 

sin utbildning, påverkar detta även de som är yrkesverksamma lärare inom skolan 

idag. De som har varit verksamma lärare i flera år och de som inte har det bör, enligt 

propositionen, ha en grundkompetens för att arbeta som lärare. Denna grundkompe-

tens, oavsett om den uppnåtts genom utbildning eller inte, påverkar lärarna och berör 

därför samtliga som går under yrkestiteln lärare. 

 

Grundkompetenskravet och befintliga kompetenser 

I de intervjuer som gjorts har det framgått att informanterna välkomnar detta krav, 

även om de påpekar eventuella svårigheter i att undersöka vilka som har och vilka som 

inte har tillgodogjort sig grundkompetensen. 

 

Informanternas uppfattningar blev intressantare när det fick prata om delkompetenser-

na och förståelsen att de går under det gemensamma begreppet grundkompetens. En 

anledning till denna förståelse är att delkompetenserna ofta kompletterar varandra och 

skapar en bättre förståelse för vad som menas med grundkompetensen. Ett exempel på 

detta kan ses i kommunikativ och social kompetens, som informanterna menar inne-

håller både likheter och olikheter i sin tolkning. Kommunikativ kompetens tolkas av 

informanterna som att kunna lyssna, att de studerande vågar ställa frågor och att de 

som lärare har ett yrkesspråk. Social kompetens ses däremot som att kunna föra samtal 

i och utanför klassrummet, hur de bemöter andra människor och att kunna lyssna. In-

formanternas tolkning om hur de kompletterar varandra skapar i sin tur en bredare för-
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klaring till vad syftet med grundkompetensen egentligen är, men också hur de kan an-

vända den i sitt arbete. 

 

Min uppfattning från intervjuerna är att denna komplettering skapar en slags trygghet, 

då informanterna känner att de kan luta sig mot en bredare förklaring till den grund-

kompetens som efterfrågas. Problemet med detta är att propositionen inte erbjuder en 

tydlig förklaring till vad som menas med grundkompetensen, annat än att förklara vil-

ka delkompetenser denna är uppbyggd på. Med andra ord tillåter propositionen att lä-

rarna skapar sin egen tolkning av grundkompetensen och att den då kan tolkas olika 

från lärare till lärare. 

 

Viktiga kompetenser i läraryrket 

I propositionen beskrivs grundkompetensen genom sju delkompetenser. Informanterna 

anser att dessa behövs för att vara yrkesverksam lärare, men påpekar även vikten av 

andra kompetenser. En av de kompetenser som upplevs som viktigast, ämneskompe-

tens, nämns inte i propositionen. Att denna inte tas upp kan bero på flera anledningar, 

däremot borde förmodligen ämneskompetens stå med då tanken bakom grundkompe-

tensen är att läraren ska tillgodogöra sig denna under utbildningens gång. 

 

Informanterna nämner även andra kompetenser som de anser är viktiga att ha. En av 

dessa är pedagogisk kompetens, vilket kan ses som ett samlingsbegrepp för kommuni-

kativ, didaktisk, social, kulturell och kreativ kompetens. Då det finns en möjlighet att 

misstolka texten i propositionen, där grundkompetensen beskrivs innehålla sju del-

kompetenser, skulle regeringen istället kunna korta ner delkompetenserna och exem-

pelvis använda begrepp såsom pedagogisk kompetens. Detta för att tydligare visa vad 

den som utbildar sig till lärare ska utveckla under sin utbildningstid.  

 

Bristen på förklaring till vad som menas med begreppet grundkompetens, men även 

delkompetenserna, i propositionen En förnyad lärarutbildning (Prop 1999/2000:135)  

genomsyrar intervjuerna. Samtliga informanter nämner flera kompetenser som de an-

ser är viktiga att ha, men som inte nämns någonstans i propositionen. Detta skulle 

kunna bero på att propositionen inte är färdigarbetad och att en tydligare förklaring 
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skulle kunna komma innan kravet på en grundkompetens ställs på de som utbildar sig 

till lärare. Viktigt att påpeka är att informanterna menar att vissa av delkompetenserna 

inte kan läras in under utbildningens gång, utan att de snarare utvecklas i arbetslivet. 

 

Relevansen av delkompetenserna i propositionen En förnyad lärarutbildning 

I denna undersökning anser samtliga informanter att delkompetenserna är både rimliga 

och relevanta, men att det kan bli svårt att bedöma detta kriterium då det saknas tydli-

ga riktlinjer för detta. Att det saknas tydliga kriterium är ständigt återkommande i 

denna uppsats, vilket jag tolkar som att det finns behov av en tydligare och mer ingå-

ende förklaring av propositionen En förnyad lärarutbildning (Prop 1999/2000:135). 

Frågor såsom vilken form av test skolan ska använda för att avgöra om en lärare till-

gogogjort sig grundkompetensen och dess olika delar ställs av samtliga informanter, 

men svar på denna fråga har jag inte lyckats hitta i propositionen. 

 

Att delkompetenserna är relevanta för informanterna anses som självklart, men under 

intervjuernas gång har det framkommit att det är sex av delkompetenserna som ses 

som viktigare, medan den sjunde inte är riktigt lika betydelsefull. Den delkompetens 

som sticker ut är kognitiv kompetens och visserligen anser informanterna att denna är 

viktig, men inte lika viktig som de övriga sex delkompetenserna. 

 

Min tolkning av detta är att de övriga sex, det vill säga kommunikativ, social, didak-

tisk, kulturell, kritisk och kreativ kompetens är lättare att styra över under arbetets 

gång medan kognitiv kompetens handlar om läraren i sin yrkesroll. Eftersom att denna 

används i princip varje dag, har den blivit automatisk vilket leder till att informanterna 

sällan reflekterar över den och att den snarare utvecklas i samband med de andra del-

kompetenserna, såsom kritisk kompetens, istället för på egen hand. 

 

Slutkommentar 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur utbildade och yrkesverksamma lärare 

uppfattar kravet på en grundkompetens och svaret på denna fråga är positivt. Infor-

manterna anser att grundkompetensen är rimlig och att det finns ett behov av detta 

krav. Svaren från de fem djupintervjuerna visar att delkompetenserna används redan 

idag, och att de därmed inte är helt främmande. Det enda som fattas är en tydligare 
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förklaring från regeringens sida till hur detta krav kommer att se ut och hur det kom-

mer att undersökas vem som tillgodogjort sig grundkompetensen och vem som inte 

gjort det. 

 

Förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka när lärare anser att kravet 

på en grundkompetens borde ställas, samt hur de anser att en sådan undersökning bor-

de vara utformad. Det kan även undersökas om de som läser lärarutbildningen anser 

att de tillgodogör sig en grundkompetens under utbildningens gång, och hur detta i så-

dana fall går till. 
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BILAGOR  

Bilaga 1: Intervjuguide 

Varför valde du att arbeta som lärare? 
 

Har du arbetat på någon annan skola/utbildning? 
 

Hur ser du på din roll som lärare? 
 

Vilka kompetenser anser du är viktiga att ha på din arbetsplats?  
 

 

I propositionen En förnyad lärarutbildning tar regeringen upp kravet på en grundkom-

petens för lärare. Dessa kompetenser är; kognitiv kompetens, kommunikativ kompe-

tens, kulturell kompetens, kritisk kompetens, kreativ kompetens, social kompetens och 

didaktisk kompetens. 
 

Anser du att propositionens krav på en grundkompetens hos lärare är nödvändig? 

Finns det någon kompetens som du anser saknas i propositionen en förnyad lärarut-

bildning? 
 

Hur uppfattar du detta krav? 
 

Hur har du, från din utbildning eller arbetslivserfarenhet, utvecklat dessa kompeten-

ser? 
 

Vilken sorts kompetens anser du är nödvändig för att kunna delta i utbildningen av 

dina elever? 
 

Hur hjälper du till att utveckla verksamheten på din arbetsplats? 
 

Anser du att det saknas något på din arbetsplats för att du ska kunna utföra din yrkes-

roll på bästa sätt? 
 

Känner du ett behov av att utveckla dina kompetenser? 

 


